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Kazimierz Dąbrowski

Posłanie do nadwrażliwych

Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi
za waszą czułość w nieczułości świata
za niepewność wśród jego pewności

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie innych tak, jak siebie samych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie niepokój świata
jego bezdenną ograniczoność i pewność siebie

Bądźcie pozdrowieni
za potrzebę oczyszczenia rąk z niewidzialnego brudu świata
za wasz lęk przed bezsensem istnienia

Za delikatność nie mówienia innym tego, co w nich widzicie

Bądźcie pozdrowieni
za waszą niezaradność praktyczną w zwykłym
i praktyczność w nieznanym
za wasz realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego

Bądźcie pozdrowieni
za waszą wyłączność i trwogę przed utratą bliskich
za wasze zachłanne przyjaźnie i lęk, że miłość mogłaby umrzeć jeszcze 

przed wami

Bądźcie pozdrowieni
za waszą twórczość i ekstazę
za nieprzystosowanie do tego co jest, a przystosowanie do tego, co być 

powinno

Bądźcie pozdrowieni
za wasze wielkie uzdolnienia nigdy nie wykorzystane
za to, że niepoznanie się na waszej wielkości
nie pozwoli docenić tych, co przyjdą po was

Bądźcie pozdrowieni
za to, że jesteście leczeni
zamiast leczyć innych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że wasza niebiańska siła jest spychana i deptana
przez siłę brutalną i zwierzęcą

za to, co w was przeczutego, niewypowiedzianego, nieograniczonego

za samotność i niezwykłość waszych dróg

bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

  Ponieważ postacie na obrazach po-
kazanych w studio Sunset Terrace na 
Clark Drive w Vancouver występują 
na białym tle, artysta pomalował po-
mieszczenie na czarno. Oczywiście 
po zakończeniu wystawy ścianom na-
leżało przywrócić ich pierwotny ko-
lor – także rękami i na koszt twórcy 
obrazów. Podobne dzieła wystawiane 
były w tym samym czasie w Berlinie, 
ale tło miały czarne, więc tam galeria 
mogła zachować białość wnętrza.
  Postacie na obrazach zatrzymane są 
– jak w stop-klatce  – w różnych fa-
zach tańca, a ich następny ruch, kolej-
ną pozę, zapowiadają proste, zakrzy-
wione bądź zakręcone strzałki.  Na nie-
których obrazach jest takie zamiesza-
nie, że trudno się połapać, co ci tań-
czący na nich zamierzają za chwilę 
wywinąć. Przy zdjęciach tancerzy zro-
bionych w świetle stroboskopowym 
już zupełnie kręci się w głowie.
 Artysta nazywa się Marek Stroemich, 
urodził się w Edmonton, z pochodzenia 
jest Polakiem, z Edmonton przeniósł 
się do Montrelu i tam dokończył stu-
dia, potem pomieszkał we Wrocławiu, 
skąd poniosło go na ponad rok do Ber-
lina, teraz zakrecił się w Vancouver, 
ale – po wyprawie rowerowej z ojcem 
przez Chiny – planuje wrócić jeszcze 
na jakiś czas do stolicy Niemiec. Przed 
rozmową z nim w Sunset Terrace obe-
jrzałem w Internecie kilka jego wideo-
-art. Najbardziej podoba mi się wypo-
wiedź o Berlinie zatytułowana „We 
Are Berlin: Mark the Painter”, którą 
oglądałem parę razy. Spotkany twarzą 
w twarz był właśnie taki jak na tym 
wideo, też nie omieszkał wspomnieć 
o miejscach w Berlinie, gdzie każdej 
nocy tańczy się do świtu.
  Jako wielbicielowi westernów, jakoś 
tak zaraz – patrząc na Marka Stroemi-
cha i słuchając jego nie wysilonych, nie 
pozowanych wypowiedzi – pojawiły 
mi się w głowie słowa szeryfa Johna
T. Chance’a (John Wayne) skierowane 
do rockandrollowca Ricky’ego Nel-
sona w roli rewolwerowca Colorado 

w westernie „Rio Bravo” (filmie nie 
do zdarcia na kanale AMC): „It’s nice 
to see a smart kid for a change”.
  Zaraz też pomyślałem, że MY by-
liśmy tacy sami... Tylko RZECZY 
mieliśmy inne – nie było komputerów, 
komórek...
  Ale rzeczy to detal, liczy się bardziej 
sposób bycia, zdolność do szaleństwa, 
wyskoków, bycia wolnym (w naszym 
wypadku wbrew czasom). Bardziej niż 
rzeczy różniło nas to, że my – tamci 
– nie tańczyliśmy całe noce w Bonn 
czy Paryżu.
  Marek Stroemich przypomniał mi 
młodych ludzi, których spotykalem 
przelotnie podczas wyjazdów do Pol-
ski – tych jasnych, otwartych, pełno-
prawnych obywateli świata. Mają
szczęście – myślałem wtedy – że uro-
dzili się w samą porę, żeby w odpo-
wiednim wieku znaleźć się w zjedno-
czonej Europie. Bo co tu dużo mówić 
– życie w wysoce homogenicznym 
społeczeństwie wygląda dosyć nudno, 
szczególnie kiedy widzi się to z Ka-
nady. Mają więc szczęście ci młodzi 
Polacy, którym nie zabrakło ochoty 
do zdobywania wiedzy i umiejętnoś-
ci, którzy nie zostali stłamszeni przez 
obciążonych PRL-em starców – ro-
dziców głównie, przelewających na 
dzieci swoją frustrację. Mają szczęś-
cie ci normalni młodzi, którzy nie zo-
stali zarażeni przerażającym stanem 
umysłów dzisiejszych zetempowców, 
zacięcie tropiących „wrogów”. To jest 
ta straszna część obecnej Polski – ci 
niewolnicy nieuleczalnego stanu umy-
słu, którzy – jak w polskim ciężkim 
przypadku się wydaje – istnieć będą 
zawsze, niezależnie od epoki i syste-
mu politycznego. I niezależnie, nieste-
ty, od kraju, w którym żyją.
  Straszne jest to, że nawet ucieczka 
za morza i góry nie uwalnia od od-
czuwalnej obecności homo sovieticus 
(który wg ks. Józefa Tischnera jest 
jak „niewolnik, który po wyzwoleniu 
z jednej niewoli czym prędzej szuka
sobie drugiej”), a wręcz jakby prze-

ciwnie, na emigracji homo sovieticus 
występuje jakby w większym natęże-
niu. Jest w tym jakaś trudna do poję-
cia paranoja: emigrować do wolnego 
kraju – do społeczeństwa akceptujące-
go ustalone normy zachowania i przez 
to radosnego – i dobrowolnie zakuć 
się w kajdany zabranych ze sobą fobii, 
nienawistnej nieufności do świata. Ale 
taka jest specyfika zakutych łbów i nic 
na to nieszczęście nie można poradzić.
  Polonijna gazeta, nazywana tu po-
wszechnie „czerwoną”, nazywa Unię 
Europejską europejskim kołchozem. 
Uderzająca jest ta jednakowość poglą-
dów gazety – która ubolewa, że dzisiaj 
„Polacy kochają Niemców, którzy wy-
mordowali 6 milionów rodaków [...], 
zostawili ruiny i zgliszcza, a nienawi-
dzą Rosjan, którzy przegnali Niem-
ców i ustalili pokój na 50 lat” –  oraz  
przekonań tych dzisiejszych antyko-
munistycznych zetempowców, którzy
– jeśli nie z wewnętrznego przekona-
nia, to przynajmniej programowo –
uznają, że lata PRL-u były zniewole-
niem Polski przez sowiecki totalita-
ryzm. (ciąg dalszy str. 2)
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Jasność, mroczność


